
KommunikationMålgruppe

Formland er en messe for fagfolk, da stande-
ne på messen henvender sig til forhandlere 
og indkøbere i branchen. De besøgende be-
står primært af 80% kvinder i alderen 35-55 år. 

Udover danske messegæster, forventes de 
udenlandske messegæster denne gang 
primært at komme fra europæiske lande,  fx 
Norge og Tyskland. De udenlandske deltagere 
har i gennemsnit én overnatning i Danmark.

Udstillere og besøgende bruger primært 
byen om aftenen, hvor de tager ud at spise på 
byens restauranter, eller besøger byens barer 
med deres kunder og partnere. 

Både udstillere og messegæster er generelt 
meget aktive på de sociale medier. 

Læs mere om Formland på www.formland.dk 
eller find messen på Facebook, Instagram og 
LinkedIn - brug #formland.

Formland Spring • 29. - 31. januar 2023
MCH Messecenter Herning

Formland er Danmarks største designmesse. Messen åbnede i 1984 
og er halvårlig tilbagevendende. På messens tre åbningsdage samles 
fagfolk indenfor design- og interiør i MCH Messecenter Herning. 

Formland giver fagfolk et overblik over nyheder, trends og tenden-
ser indenfor nordisk design lige nu og i den nærmeste fremtid. Her 
mødes besøgende fra hele verden ansigt til ansigt med danske og 
udenlandske leverandører, samarbejdspartnere og kollegaer. De kan 
lade sig inspirere samt handle og netværke med udstillere, designere 
og førende eksperter og stylister på messens mange trendzoner. 

Formland giver en unik messeoplevelse, som gør fagfolkene klar til 
den kommende sæson.

• Åbningstider på messen: 
Søndag 29. jan. kl. 9.00 - 18.00 
Mandag 30. jan. kl. 9.00 - 18.00 
Tirsdag 31. jan. kl. 9.00 - 17.00 

• Nordens mest inspirerende  
design- og interiørmesse 

• Fagmesse 

• 9 haller med det sidste nye fra 
design- og interiørbranchen 

• Se mere her  
www.formland.dk
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Oplevelsesappen VisitHerning Explore guider områdets 
gæster til udvalgte natur-, historie- og kunstoplevelser og 
gode tilbud, når de vil udforske Herning og Ikast-Brande. 
Læs mere her

Hjælp jeres gæster til flere oplevelser


